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Inleiding 
Per 2018 eindigt de wijze van bekostiging voor de GGZ middels de Diagnose Behandel Combinatie 
(voortaan DBC’s) en het daaraan gekoppeld berichtenverkeer. Hiertoe zijn nieuwe producten en 
tarieven (per minuut) vastgesteld die met ingang van 1 januari 2018 gelden. De tarieven, producten 
en bijbehorende productcodes zijn begin oktober gepubliceerd. Deze zijn te vinden op 
www.inkooputrechtwest.nl 
 
Met deze procesbeschrijving informeren wij u over de administratieve afhandeling rondom de harde 
afsluiting van de DBC’s en het berichtenverkeer over 2017. 

 
Algemeen 

1. Alle zorgtrajecten die door een DBC worden gefinancierd worden per 31 december 2017 
hard afgesloten en afgerekend (middels een 321-bericht). 

2. De zorgtrajecten die doorlopen in 2018 ontvangen een nieuwe beschikking/indicatie 
(middels een 301-bericht).  

3. Het restant van de te leveren zorg in 2018 wordt maandelijks gedeclareerd (middels een 303-
bericht) overeenkomstig de nieuwe product- en tariefstructuur.  

 

Nieuwe beschikkingen voor lopende indicaties 
Van alle cliënten waarvan de indicatie doorloopt in 2018, en die bij de gemeenten als zodanig bekend 
zijn, wordt de actuele beschikking gesloten en worden twee nieuwe beschikkingen afgegeven: 

1. Beschikking 1  heeft een looptijd tot en met 31 december 2017; Deze beschikking betreft een 
301 bericht op basis van de huidige indicatie met een aangepaste einddatum. 

2. Beschikking 2 gaat in op 1 januari 2018 en heeft als einddatum de datum van de originele 
afgegeven indicatie1. Deze beschikking betreft een 301-bericht met de indicatie 
‘behandeling’ en het aantal minuten toegerekend aan de looptijd van de beschikking.  Met 
het vervallen van de DBC moet op de beschikking een eenheid met volume worden 
meegegeven. 
Het aantal minuten wordt bepaald door de prijs per cliënt(traject) naar rato toe te delen aan 
de resterende looptijd van de beschikking. Hierdoor ontstaat een “prijs per cliënt 2018”. 
Vervolgens passen we onderstaande formule toe om het “aantal minuten” te bepalen.  
 

 
 

We gaan bij bovenstaande berekening uit van het tarief voor behandeling, dus niet zijnde tarief 
crisis of diagnostiek, en nemen het tarief afhankelijk of het een instelling of vrijgevestigde 
betreft. 

                                                
1 Indien een indicatie geen einddatum heeft , dan zal de gemeente de einddatum op  
1 kalenderjaar na de begindatum zetten. 
 

prijs per cliënt 2018

tarief per minuut
=aantal minuten

Procesbeschrijving berichtenverkeer en facturatie in 
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Nieuwe indicaties t/m 31 december 2017 
Voor nieuwe cliënten ontvangen gemeenten van de aanbieder  een verzoek om 
Toewijzing (315-bericht) met daarin aangegeven de begin- en einddatum. Indien de einddatum in 
2018 ligt stuurt de gemeente hierop twee beschikkingen conform de beschrijving in de paragraaf 
hierboven.  
 
 
Nieuwe indicaties vanaf 1 januari 2018 
Voor cliënten die vanaf 1 januari 2018 in zorg worden genomen wordt door aanbieder een 315 
gestuurd met een begin en een einddatum. De gemeente stuurt hierop een 301-bericht met de 
indicatie ‘behandeling’ en het aantal minuten toegerekend aan de looptijd van de beschikking.  

 
 

Facturatie van 2018 geleverde behandeling 
Alle zorgtrajecten met een beschikkingsdatum vanaf 1 januari 2018 worden gefactureerd tegen 
de tarieven 2018. De facturatie geschiedt maandelijks middels het 303-bericht, op basis van 
realisatie van het aantal minuten tegen het geleverde product. Indien in plaats van behandeling, 
diagnostiek of crisis is geleverd wordt het desbetreffende product (conform productcode) tegen 
het bijbehorende tarief gefactureerd. Graag bij het versturen van de 315 het product 
“enkelvoudige diagnostiek” of “crisis” opnemen in het Verzoek om Toewijzing. Betaling vindt 
alleen plaats op basis van facturen via een 303-bericht. 
 
 
Facturatie van in 2017 geleverde behandeling 
De zorgtrajecten die in 2017 zijn afgesloten worden afgerekend tegen de DBC waarbinnen ze zijn 
afgesloten. We ontvangen de facturatie graag uiterlijk 1 maart 2018 via een 321-bericht.  

 

Software overgang (productcodes 2018) 
Alvorens 301 berichten aan zorgbieders te kunnen versturen dienen 2 softwarematige 
randvoorwaarden te zijn ingevuld: 
(1) de gemeenten moeten een software versie hanteren waarin de productcodes (54..) zijn 
opgenomen om de beschikking voor 2018 te kunnen verstrekken 
(2) de aanbieder moet ook een update van de software doorvoeren, omdat de gemeenten de 
berichten anders niet  kunnen inlezen. Gemeente ontvangt dan een 302-afkeurbericht. 
  
 
Specifieke aandachtspunten 
Overgang softwareversie 
Graag ontvangen wij van u bericht zodra u bent overgegaan op een nieuwe softwareversie. Uw 
melding ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: secretariaat@inkooputrechtwest.nl 
Aansluitend worden de reeds opgemaakte beschikkingen verstuurd.  
 
Check op ontvangen beschikkingen  
Wij vragen u, na de door u ontvangen beschikkingen op lopende indicaties, uw cliënten 
administratie te controleren op volledigheid van cliënten in zorg. Graag ontvangt de gemeente 
een melding of deze volledig is. Indien cliënten in zorg niet voorkomen in de gemeentelijke 
administratie, verzoeken we u ons een 315-bericht te versturen. 
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